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Arartekoaren 2017R-1683-16 Ebazpena, 2017ko maiatzaren 4koa. Horren bidez, 

Hezkuntza Sailari gomendatzen zaio eskatutako eskola-garraioaren banako 

esleipena ukatu izana berrazter dezan. 

 

 

Aurrekariak 

 

1. (…) aurkeztutako beste kexa bat jaso da erakunde honetan. Hauxe da kexaren 

gaia: haur hezkuntzako bigarren zikloko, lehen hezkuntzako eta derrigorrezko 

bigarren hezkuntzako ikasleentzako eskola-garraioaren 2015-2016 

ikasturterako banako esleipenetarako deialdia. 

 

Kexa horren bitartez, interesdunak azaldu zuen bere adingabeko semearen (…) 

izenean aurkeztutako eskaera atzera bota zutela hasieran, eta, hori dela-eta, 

gora jotzeko errekurtsoa jarri behar izan zuela familiak. Hezkuntza, Hizkuntza 

Politika eta Kulturako sailburuak, 2016ko ekainaren 28ko aginduaren bitartez, 

errekurtso hori ezetsi zuen. Izan ere, sailburuaren ustez, ez ziren deialdian 

ezarritako baldintzak bete, hezkuntza-administrazioak ez baitzuen ezarri 

adingabea (…) ikastetxe pribatu hitzarmendunean eskolatu behar zutela. 

 

Azaldu beharra dago interesdun horrek berak aurretik ere beste kexa bat jarri 

zuela erakunde honetan, 2014-2015 ikasturterako deitutako ikasleak 

onartzeko prozesua zela-eta. Kexa horri lotuta egindako esku-hartzearen 

ondorioz, Arartekoak 2014ko urriaren 30eko 2014R-1053-14 Ebazpena eman 

zuen. Horren bidez, Hezkuntza, Hizkuntza Politika eta Kultura Sailari 

gomendatu genion aipatutako adingabea, orduan 2 urte zituena, eskolatzeko 

aukerak aztertu eta horien berri eman zezan. Hezkuntza-administrazioak 

emandako gomendioa onartu zuen, eta, hortaz, azkenean, (…) HLBHIPn 

eskolatu zuten adingabea. 

 

2. Arartekoak beste kexa hau izapidetzeko onartu zuen, eta Hezkuntza Saileko 

arduradunekiko esku-hartzea abiaraztea erabaki zuen, ohartarazi nahi baitzien 

aipatutako ukapena berraztertu edo bestela arrazoitu egin behar zutela. Izan 

ere, aintzat hartzeko modukoa zen 2014-2015 ikasturteko ikasleak onartzeko 

prozesuari lotuta erakunde honek emandako gomendioa onartu izanak 

halabeharrez ezarritako aurrekaria (gogoeten atalean emango dugu horren 

berri). 

 

3. Lehenengo esku-hartzeari emandako erantzunean, Hezkuntza Saileko 

arduradunek adingabearen matrikulazioari lotutako gertakarien inguruko beren 

ikuspegia eman zuten. Arartekoak kexagileari gai horren berri galdetu zion 

aipatutako arduradunen ikuspegia egiaztatze aldera. Horren ondorioz, erakunde 
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honek beste esku-hartze bat abiarazi behar izan zuen, hezkuntza-arduradunei 

xehetasun batzuk helarazteko. Erakunde honen ustez, xehetasun horiek 

aztertuta ez zegoen ebazpenean emandako arrazoia, hots, adingabea 2014-

2015 ikasturtean hezkuntza-administrazioak ezarritakoari jarraiki eskolatu ez 

izana, onartzerik. 

 

4. Hezkuntza Saileko arduradunek bigarren esku-hartzeari erantzun diote. 

Erantzun horren bidez, egindako xehetasunak bidezkoak direla onartu dute 

baina errepikatu dute familiari interesatzen zaion garraioaren banako 

esleipenaren eskaera ukatzea egokia izan zela. Hori arrazoitzeko, zenbait 

argudio erabili dituzte, eta jarraian ageri diren gogoetetan emango dugu horien 

berri. 

 

 

Gogoetak 

 

1. Hizpide dugun kexa eragin duen eskola-garraioaren banako esleipenetarako 

deialdia 2015eko abenduaren 23ko aginduaren bitartez iragarri zuen 

Hezkuntza, Hizkuntza Politika eta Kulturako sailburuak, eta abenduaren 30eko 

248. EHAAn argitaratu zen. 

 

Ez zen deialdi horren aurkako errekurtsorik aurkeztu, eta, hortaz, Hezkuntza 

Saileko arduradunek azaldu dutenez, deialdi irmo bat da, eta han ezarritakoa 

nahitaez bete behar da. 

 

Deialdi-aginduaren 4. artikuluak hauxe ezarri du berariaz: 

“1.– Betekizun hauek aldi berean betetzen dituzten ikasleek parte hartu ahal 

izango dute deialdi honetan: 

a) Euskal Autonomia Erkidegoko ikastetxe publiko baten matrikulaturik 

egotea, 1. artikuluan aipatutako irakaskuntzetarik edozeinetan; edo, bestela, 

hezkuntza-administrazioak esanda, ikastetxe pribatu batean, sare publikoko 

eskaintza nahikoa ez delako edo –salbuespen gisa– aipatutako 

administrazioak adierazitako motibo arrazoitua dela-eta...” 

Alde horretatik, gora jotzeko errekurtsoa ebatzi zuen 2016ko ekainaren 28ko 

aginduak honako hau dio: 

 

“Consultado sobre dicho extremo (...) se informa (…) que únicamente hubo 

asesoramiento en el curso 2014-2015 por parte del Servicio de Centros 

ante la petición de la familia de un centro que impartiera modelo A en (…) 

en el nivel de educación infantil (2 años).” 
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2. Horixe denez, hain zuzen ere, eskatutako laguntza ukatu izana justifikatzeko 

arrazoia, 2014-2015 ikasturtean ikasleak onartzeko prozesuari lotuta erakunde 

honek aipatutako gomendioa ematea eragin zuten zenbait kontu aipatu behar 

ditugu. 

 

Hona hemen, beraz, aipatu beharreko kontuak: 

 

“…bere berraztertzeko errekurtsoa dela-eta egindako eskolatze-eskaerari 

arreta ematea bidezkoa den edo ez erabakitzerakoan, ez da egokia esan den 

bezala garaiz kanpo egin dela adieraztea. Aitzitik, benetan erabakigarria 

dena onarpen-araudiak lurralde-ordezkariei ezartzen dien eginbeharrari 

ematen zaion irismena da; eginbehar hori eskatutako ikastetxean plaza lortu 

ez duten ikasle guztiei plaza bat emateko beharrezko neurriak hartzekoa da. 

 

Gure iritziz, martxoaren 4ko 35/2008 Dekretuaren 17. artikuluaren 

idazketak ez du zalantzetarako biderik ematen. Horregatik, eta 

hamazortzigarren jarraibidearen bosgarren atalaren idazketa desiragarria 

litzatekeen bezain argia ez den arren, nolanahi ere eztabaidaezina dena da 

eskolatze-konpromisoa hartu den hezkuntza-maila guztietarako (haur-

hezkuntzako bigarren zikloa barne) plaza eman behar dela; hala ere, 

ñabardura bat egin behar da: azken ziklo horretan, derrigorrezko etapa bat 

ez denez, uko egite kasuak egon litezke.  

 

Gainerako etapei dagokienez (eta horrek 2 urteko baino gutxiagokoei 

eragiten die), administrazioaren konpromisoa eskolatzea ahal den neurrian 

libre dauden plazen arabera erdiestera mugatuta geratu da. 

 

Gure ustez, hezkuntza-ordezkariaren azken ebazpenean defendatzen den 

moduan aurreko horretatik ondorioztatzen bada hasierako inskripzio-

eskaeran egindako eskolatze-eskaerei arreta eman ezin zaienean geroko 

eskaera oro epe arruntetik kanpo egindako eskolatze-eskaera gisa izapidetu 

behar dela, horrek esan nahi du ikasleak onartzeko araudian xedatutako 

agindua, eskolatze-bermerik edo -konpromisorik ez dagoen etapetan ere 

plazak esleitzekoa, ez dela ezagutzen eta edukiz husten dela. 

 

Gainera, erakunde honen esperientziagatik, ez dirudi ebazpen horretan 

adierazitako jarrera hezkuntza-administrazio horren ohiko jarduketarekin bat 

datorrenik. Izan ere, antzeko kasuetan, bi urte baino gutxiagokoak 

lehenengo aldiz hezkuntza-sisteman sartu direnean eta hasierako eskaeran 

jasotako ikastetxeetako ezeinetan onartu ez dituztenean, ez du eragozpenik 

eduki familiei libre zeuden plaza hutsen inguruko beharrezko informazio 

guztia helarazteko, bigarren eta hirugarren aukeren adjudikazioari amaiera 

eman ostean; hori guztia, logikoki, haien eskolatze-aukerak errazteko 

asmoz, berez eskolatze-bermerik egon ez arren, eta hori guztia urteroko 

prozesu arruntaren testuinguruan, hau da, epe arruntetik kanpo 

izapidetutako eskaeratzat jo gabe”. 
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3. Azaldutakoaren harira, Hezkuntza Saileko egungo arduradunek kontrako arrazoi 

hau eman dute: hezkuntza-administrazioak ez diela bi urteko neska-mutilei 

plazarik/ikastetxerik esleitzen, eta, beraz, ezinezkoa dela aipatutako ikasleari 

2014-2015 ikasturterako plaza esleitu izana. 

 

Zentzu horretan, hauxe errepikatu dute: 

 

“Bi urteko haurren kasuan, 35/2008 DEKRETUA, martxoaren 4koa, Euskal 

Autonomia Erkidegoko herri-ikastetxeetan eta itunpeko ikastetxe pribatuetan 

ikasleak onartzeko prozedura ezartzen duen araudiari jarraituz, dauden 

plazak eskaintzen dira, eta aholkularitza lana betetzen da haurrak 

eskolatzeko, gurasoek hala nahi izanez gero. Aipatutako araudiaren 2. 

artikuluak ezartzen du eskolatze-bermea, eta 1. puntuan adierazten du ikasle 

guztiek dutela doako eskola-plaza bat izateko eskubidea, irakaskuntza-etapa 

hauetan  

 

o Haur Hezkuntzako bigarren zikloa (3-5 urte) 

o Lehen Hezkuntza 

o Derrigorrezko Bigarren Hezkuntza 

 

Horrela, hiru urte dituztenean, plaza "esleitzen" zaie hiru urteko haur guztiei. 

Bi urteko haurren eskolatzea gurasoen esku uzten da. Hau da kasu honetan 

gertatu zena”. 

 

Erakunde honek adierazi behar du, gure ustez, hezkuntza-arduradunek 

defendatutako interpretazioak zenbait ñabardura falta dituela. Horrenbestez, 

aurretik emandako gomendioan adierazitakoa errepikatu behar dugu. 

 

Alde horretatik, nabarmendu nahi dugu honako honetan bereizten dela 2 

urteko eta 3 urteko ikasleei emandako tratamendua: 3 urteko ikasleak Euskal 

Eskola Publikoaren Legean adierazitako konpromisoaz (hiru urtetik gorako 

neska-mutilei doako eskolatzea bermatzea) baliatu daitezkeela eskolako plaza 

bat esleitu diezaieten exijitzeko. Hala ere, argi geratu behar da familiek nahi 

dutelako eskolatzen dituztela haurrak, maila horretan hezkuntza ez baita 

derrigorrezkoa. 

 

Bi urteko ikasleen kasuan, berriz, ez zaie doako eskolatzerik bermatu baina, 

aurreko gomendioan adierazi genuen bezala, hori ez da eragozpena hezkuntza-

administrazioak adingabe horien eskolatzea errazteko, familiei libre dauden 

plazei buruzko datuak helaraziz, besteak beste, betiere familiei eskatutako 

lehenengo aukera esleitzen ez dietenean (horixe gertatu zen, hain zuzen, kexak 

hizpide duen adigabearen kasuan). 
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4. Aipatutakoaz gain, Hezkuntza Saileko arduradunek adingabe horren onarpena 

kudeatzeko modua nabarmendu dute (ratioaren gainetik onartu zen 

matrikulazioa, ikastetxeak hala eskatuta, eta administrazioak baimendu egin 

zuen). Hala, berriz esan dute familiak hala eskatuta izapidetu zela matrikulazioa 

(ikastetxearen onespenarekin), hau da, administrazioak baimena eman baino ez 

zuela egin, eta, beraz, ezin dela hartu “Administrazioak hala ezarrita” 

izapidetutako matrikulaziotzat. 

 

Erakunde honek onartzen du, salbuespenak salbuespen, aipatutako 

interpretazioa eman behar zaiela honako kasu hauei: familiek eta eraginpeko 

ikastetxeek ratioa handitzeko eskaera egin eta administrazioak horretarako 

baimena eman ondoren matrikulatzen direnean ikasleak. 

 

Hala ere, Arartekoaren ustez, ezin da saihestu esku artean dugun kasua 

berezia dela. Izan ere, administrazioak helburu argia zuen (…) ikastetxe 

hitzarmendunari plaza bat gehiago eskaintzeko baimena eman zionean: 

adingabea A ereduko ikastetxe batean eskolatzea erraztea, administrazioak ez 

baitzuen familiaren aukera asetzeko behar adina eskaintzarik. Arartekoaren 

ustez, horrek eskola-garraiorako diru-laguntzen edo banako esleipenen 

deialdian aurreikusitako egoera dakar; deialdi horren arabera, hezkuntza-

administrazioak, sare publikoan behar adina eskaintza ez dagoela-eta, hala 

ezarri duelako ikastetxe hitzarmendunetan eskolatuta dauden ikasleak balia 

daitezke diru-laguntza horiez. 

 

5. Horren harira, beste zerbait ere nabarmendu nahi dugu: hezkuntza-arduradunek 

ez dutela zalantzan jartzen familiek beren seme-alabak gure hezkuntza-

ordenamenduan jasotako hizkuntza-ereduetako edozeinetan matrikulatu edo 

eskolatzeko eskaera egiteko eskubidea dutenik; hala ere, hezkuntza-

arduradunek ikastetxeen hizkuntza-errealitatea azpimarratu dute, ofizialki “A, B 

edo D ereduko ikastetxeak (edo mistoak)” izan. 

 

Hezkuntza-errealitatea aldakorra dela eta eleaniztasunerako joera duela 

argitzeko, bi ikastetxe hartu dituzte adibidetzat, (….)  HLHI (kexak hizpide 

duen adingabearen familiak, bere garaian, lehen aukera gisa eskatutako 

ikastetxe publikoa) eta (…) HLBHIP, eta bi ikastetxe horietan nagusi den 

hizkuntzen tratamendua alderatu dute. 

 

Egia da, hizkuntzen tratamenduari dagokionez, gure ikastetxeen errealitatea 

askotan ez datorrela bat bere garaian hizkuntza-ereduei lotuta onartutako 

erregulazioarekin (Euskal Eskola Publikoaren Legeko hamargarren xedapen 

gehigarrian jasotako A, B eta D ereduak). Erakunde honek badaki hori. Aitzitik, 

kontuan hartu behar da ikasleak onartzeko araubidean, lege-aldaketarik ez 

dagoen artean, aipatu berri ditugun eredu horiek bakarrik daudela jasota, batez 
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ere aintzat hartuta Euskal Eskola Publikoaren Legeak berak hezkuntza-

administrazioari hizkuntza-ereduen plangintza egiteko ardura eman diola, 

gurasoek eta ikasleek nahi duten hizkuntza-eredua hautatzeko eskubidea 

gauzatze aldera, baita askatasunez aukeratu ahal izatea bermatzen duten 

administrazio-mekanismoak garatzeko egitekoa ere (5e) artikulua). 

 

Hortaz, erakunde honek, gomendioa ematean, kexak hizpide duen 

adingabearen familiak nahi zuena aintzat harturik, orduko Hezkuntza, Hizkuntza 

Politika eta Kultura Saila premiatu zuen interesdunari honako hau jakinaraz 

ziezaion: ea zer aukera zeuden semea A hizkuntza-ereduko ikastetxe publiko 

batean eskolatzeko. Hezkuntza-administrazioak, emandako gomendioa onartu 

zuen orduan, eragozpenik gabe. 

 

6. Hala eta guztiz ere, hezkuntza-arduradunek errepikatu dute hezkuntza-

administrazioak ez duela ezarri aipatutako adingabea (…) HLBHIPn eskolatu 

behar dutenik. Horri lotuta, aurretik aipatutako argudio hau erabili dute: 

hezkuntza-administrazioak ez diela bi urteko neska-mutilei ikasposturik 

esleitzen. 

 

Gauzak horrela, erakunde honek hezkuntza-administrazio horrek defendatutako 

ikuspegia onar lezake, eta harekin bat etor liteke, betiere baldin eta, esku 

artean duguna bezalako kasuetan, bi urteko adingabeen eskolatzea 

baimentzean, eraginpeko familiei argi eta garbi jakinaraziko balitzaie zer 

ondorio izan litzakeen eskolatze horrek etorkizunean, baldin eta adingabeek, 

hiru urte bete ondoren, ikastetxe berean jarraituko balute, ikasleen onarpena 

erregulatzen duen araubidean ezarritako ikastetxean jarraitzeko bermean 

oinarrituz. Besteak beste, diru-laguntzak (garraiorako diru-laguntzak, adibidez) 

lortzeko aukerari lotuta egon litezke aipatutako ondorioak. 

 

Pentsa horrela (aipatutako gaiaren inguruko informazio argia izanez gero), 

familia batzuek, diru-laguntzak eskuratze aldera, berriz ere aztertuko luketela 

ohiko onarpen-prozesura berriro aurkezteko aukera. Izan ere, neska-mutilek 

hiru urte baino gehiago dituztenean, hiru urtetik gorako ikasleak eskolatzeko 

konpromisoak eragina du, eta, beraz, ohiko prozesuan sartuz gero, 

administrazioak eskolako plaza bat esleitzeko eta diru-laguntzak (hala nola, 

zerbitzu osagarriak, eskola-garraioa, esaterako, ordaintzen laguntzea helburu 

dutenak) eskatzeko aukera izango lukete familiek. 

 

Aitzitik, aintzat hartu behar dugu, esku artean duguna bezalako kasuetan, 

horrelako eskakizun bat guztiz alferrikakoa litzatekeela, hezkuntza-

administrazioak diseinatutako hezkuntza-eskaintzaren egoeragatik. Izan ere, 

2014-2015 ikasturtean antolatutako ikasleak onartzeko prozesuan, A ereduko 

eskaintza publikorik ez zegoenez, hizpide dugun adingabea (…) HLBHIPn 
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eskolatu behar izan zuten. Gauza bera gertatu zen iaz, 2015-2016 ikasturtean 

(ikasturte horri dagozkio ukatutako diru-laguntzak): orduan ere hezkuntza-

administrazioak ezin izan zion aipatutako adingabeari sare publikoan, 

aukeratutako hizkuntza-ereduan, eskolatzeko aukera eman. 

 

Erakunde honen iritziz, azaldutako egoerak (eskatutako ereduan eskaintza 

publikorik ez izateak) agerian uzten du aurreko lerroetan adierazitako 

eskakizuna (hau da, beste onarpen-prozesu batean parte hartu behar izatea) 

erabat artifiziala dela. Halaber, egoera horrek adierazten du, hizkuntza-ereduak 

berriz ere arautzen ez diren artean, ezinbestekoa dela hezkuntza-

administrazioak hauxe onartzea: aipatutako adingabeek (hots, familiek A 

ereduan eskolatzea eskatzen duten adingabeek) hiru urte betetzean, beren 

eskolatze-egoera bat datorrela eskola-garraioaren banako esleipenetarako 

deialdi-aginduan ezarritako egoerarekin, sare publikoan eskaintzarik ez egoteak 

behartzen baititu ikastetxe hitzarmendunetan eskolatzera. Horrenbestez, 

hartutako erabakia aholku-lan hutsaren ondoriotzat soilik hartu nahi dela bazter 

utzita. 

 

Horregatik guztiagatik, gomendio hau egiten dugu, otsailaren 27ko 3/1985 Legeak 

erakunde hau sortu eta arautzekoak 11 b) artikuluan ezarritakoaren arabera: 

 

 

GOMENDIOA 

 

Eskola-garraioaren 2015-2016 ikasturterako banako esleipenetarako deialdiari 

lotuta kexagileak eskatutako diru-laguntza ukatu izana berriz ere azter dadin. 

  


